
P E R S B E R I C H T

BESIX RED gaat partnerschap aan met 
PATRIZIA voor de ontwikkeling van hun project 

Viridis in Schaarbeek 
  

•  BESIX RED kondigt de overdracht aan van 100% van de aandelen van Evenepoel Properties SA, 

dat eigenaar is van Viridis, aan vermogensbeheerder PATRIZIA, voor zijn pan-Europese residentieel 

vlaggenschipfonds Living Cities. 

•  BESIX RED zal instaan voor de sleutel-op-de-deur ontwikkeling tot de voltooiing. Het gaat in totaal 

om 17,500 m² aan appartementen en commerciële ruimtes in de opkomende Reyers-wijk in Schaarbeek. 

« Deze transactie - uniek door haar omvang voor een nieuwe ontwikkeling in België - toont aan dat de Belgische 

residentiële built-to-rent-markt zijn maturiteit heeft bereikt voor institutionele buitenlandse investeerders. Deze 

transactie bewijst ook dat BESIX RED in staat is om vastgoedprojecten te ontwikkelen die bijzonder relevant 

zijn voor ESG-fondsen, volgens artikel 8 van de SFRD, zoals het Living Cities-fonds van PATRIZIA,  dat 

maatschappelijke samenhang, het bouwen van gemeenschappen, het welzijn van gebruikers alsook ESG 

centraal stelt in hun strategie», aldus Gabriel Uzgen, CEO BESIX RED. 
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Reyerswijk, de nieuwe opkomende buurt

Het project Viridis is gelegen in een wijk van Schaarbeek die een volledige herontwikkeling ondergaat, in 

de directe omgeving van het opkomende Mediapark.brussels. Het ligt in de onmiddellijke nabijheid van de 

belangrijkste Brusselse verkeersaders en hotspots en is gemakkelijk bereikbaar vanuit de Europese instellingen 

en het stadscentrum. Terwijl het de voorkeur geeft aan een rustige en groene omgeving, vormt het een perfecte 

toegangspoort tot de gloednieuwe levendige en actieve mediahub die de toekomstige strategische regionale 

ontwikkeling Mediapark.brussels de komende jaren wil creëren.  

Suzy Denys, Country Head BeLux en transacties, PATRIZIA AG zegt: «Schaarbeek is één van de grootste 

residentiële voorsteden in Brussel, en deze ultramoderne ontwikkeling bevindt zich in de Reyerswijk – zeer 

dicht bij het Mediapark, waar het nieuwe hoofdkantoor van de Belgische nationale omroepen VRT en RTBF 

gevestigd zullen zijn. Reyers wordt omgevormd tot een nieuwe, onderling verbonden wijk met een mix van 

kantoren, woningen, openbare en commerciële voorzieningen en een park van 80.000 m² dat dit deel van de 

stad volledig nieuw leven zal inblazen. Onze eigendom zal een geweldige moderne accommodatie bieden 

voor mensen die op zoek zijn naar hoogwaardige appartementen in dit opkomende deel van Brussel.» 

Een project afgestemd op zijn bewoners 

In het hart van vijf onafhankelijke gebouwen gelegen rond een centrale binnenplaats en omgeven door 

verwelkomende buitenruimtes, zal Viridis een verscheiden aanbod van 115 appartementen bieden van studio’s 

tot vier-slaapkamerappartementen en duplexen. Het project wordt vervolledigd met 143 parkeerplaatsen, een 

kinderdagverblijf, 970 m² kantoorruimte en 1,876 m² winkels, die een perfecte combinatie van werk en privéleven 

zullen bieden. 

«Viridis heeft een sterke menselijke dimensie en past perfect in onze strategie die gericht is op stedelijke 

ontwikkelingen die waarde toevoegen aan de buurt en aansluiten op het stadsweefsel. Dankzij zijn ligging, 

connectiviteit en programma zal het een verscheidenheid aan doelgroepen aanspreken, waaronder gezinnen, 

expats en young professionals. Wij zijn bijzonder trots om bij te dragen tot de vernieuwing van de Reyerswijk 

en dit te doen in samenwerking met PATRIZIA, met wie we dezelfde stedelijke visie delen», verklaart Raphaël 

Legendre, Country Director Belgium, BESIX RED. 

BESIX RED werd voor de transactie bijgestaan door JLL en Linklaters. Het project zal worden opgeleverd in 

het begin van 2024. 

 

Over BESIX RED 
BESIX Real Estate Development (BESIX RED) is een pan-Europese vastgoedontwikkelaar, actief in woningen, 

kantoren, winkels en diensten. Als dochteronderneming van BESIX Group is zij aanwezig in België en in een 

groeiend  aantal  buitenlandse  steden.  Met het  oog  op  het  creëren  van  duurzame  ontwikkelingen  die  rekening 

houden met  de behoeften  van haar  klanten, maken  maatschappelijke en  ecologische componenten,  evenals 

innovatie, integraal deel uit van haar denken over het vastgoed van de toekomst.  

Voor meer informatie, bezoek www.besixred.com    

Over PATRIZIA
PATRIZIA is wereldwijd actief en biedt al 38 jaar beleggingsmogelijkheden in vastgoed en infrastructuur aan 

institutionele, semiprofessionele en particuliere beleggers. PATRIZIA beheert meer dan 50 miljard aan activa en heeft 

meer dan 900 professionals in dienst op 26 locaties wereldwijd. Via haar PATRIZIA Foundation zet de onderneming 

zich in voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stichting heeft in de afgelopen 22 jaar wereldwijd meer dan 

250.000 kinderen in nood geholpen toegang te krijgen tot onderwijs en hen zo de kans gegeven op een beter leven.  

Meer informatie vindt u op www.patrizia.ag
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